PROCESSO SELETIVO

PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DO
HOSPITAL REGIONAL NORTE - HRN
02 de junho de 2019

ENFERMEIRO OBSTETRA
NÚMERO DE INSCRIÇÃO

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO
01. Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a) Este caderno com 30 (trinta) questões de prova, sem repetição ou falha;
b) O cartão de respostas destinado às respostas das questões objetivas formuladas na prova.
02. Verifique se este material está em ordem, preencha os espaços destinados ao seu nome, número de inscrição e cargo e assine no
local especificado.
03. No cartão respostas, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita com caneta esferográfica de tinta
preta ou azul.
04. Tenha muito cuidado com o cartão de respostas, pois o mesmo não poderá ser substituído.
05. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C) e (D).
Somente uma corresponde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar uma resposta. A marcação de mais de uma
alternativa anula a questão. Mesmo que uma das respostas esteja correta.
06. Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que:
a) Não apresentar o documento de identidade exigido pelo Regulamento do Processo Seletivo;
b) Ausentar-se da sala de provas antes do tempo mínimo de 60 (sessenta) minutos;
c) Ausentar-se da sala de provas, no tempo permitido, sem o acompanhamento do fiscal;
d) For surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por escrito ou por qualquer outro meio de
comunicação, sobre a prova que estiver sendo realizada, ou utilizando-se de máquinas calculadoras e/ou similares, livros,
anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta, inclusive códigos e/ou legislação;
e) Durante a realização das provas, for surpreendido portando aparelhos eletrônicos, tais como bip, telefone celular, walkman,
agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de
carro, pendrive, tablet, smartphone, mp3 player e similares, bem como relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou quaisquer
acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro, etc. e, ainda, lápis, lapiseira/grafite e/ou borracha, recipiente ou
embalagem, tais como garrafas de água, suco, refrigerante e embalagens de alimentos (biscoitos, barras de cereais, chocolates)
que não sejam fabricadas em material transparente ou que estejam com o rótulo;
f) Estiver portando, durante as provas, qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação (ver item e) ou manter o
equipamento ligado, mesmo que este esteja acomodado conforme previsto no Regulamento do Processo Seletivo (5.12.2 Os
g)
h)
i)
j)
k)

pertences pessoais dos candidatos serão acomodados em local a ser indicado pelos fiscais, onde deverão ficar durante todo o
período de permanência dos candidatos no local de prova);

Lançar mão de meios ilícitos para executar as provas;
Não devolver o Cartão de Respostas e o Caderno de Questões;
Fizer anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não o fornecido pelo PRÓ-MUNICÍPIO;
For flagrado descumprindo, durante a realização das provas, o disposto no item 5.11 do Regulamento;
Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos ou agir com descortesia para com qualquer dos examinadores, executores,
fiscais e seus auxiliares ou autoridades presentes nos locais de provas;
l) Recusar-se a ser submetido ao detector de metal.
07. Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu cartão de respostas. Os rascunhos e as marcações assinaladas no caderno de
questões não serão levados em conta.
08. Ao terminar, entregue ao fiscal o caderno de questões e a folha de respostas e assine a folha de presença.
09. O tempo disponível para esta prova de questões objetivas é de 4 (quatro) horas.
10. Não esquecer de assinar o caderno de questões.

PREENCHA COM AS SUAS MARCAÇÕES ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA ACIMA
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LÍNGUA PORTUGUESA
O texto servirá de base para as questões 01 e 02:

QUESTÃO 01
Considere as afirmações acerca do texto, julgando-as
como V (para verdadeiras) e F (para falsas):

SOLIDARIEDADE...
Lya Luft

( ) Segundo a autora, a solidariedade vai além de gestos
de doações e campanhas, é um aprendizado da
humanidade pessoal;
( ) Pelas características o texto é uma notícia, em razão
de seu caráter objetivo;
( ) Predomina a descrição, por ser um texto injuntivo;
( ) Predomina, como tipologia, a dissertação.

É muito mais do que doar agasalhos ou alimentos
para instituições. Mas... O que é ser solidário? Onde deve
começar este aprendizado? O texto a seguir aborda essas
questões, é um chamamento para a ação (que pode estar
bem ao seu alcance).
O gesto não precisa ser grandioso nem público, não
é necessário pertencer a uma ONG ou fazer uma
campanha. Sobretudo, convém não aparecer.
O gesto primeiro devia ser natural, e não decorrer
de nenhum lema ou imposição, nem convite nem sugestão
vinda de fora. Assim devíamos ser habitualmente, e não
somos, ou geralmente não somos: cuidar do que está do
nosso lado.
Cuidar não só na doença ou na pobreza mas no
cotidiano, em que tantas vezes falta a delicadeza, a
gentileza, a compreensão; esquecidos os pequenos rituais
de respeito, de preservação do mistério, e igualmente da
superação das barreiras estéreis entre pessoas da mesma
casa, da família, das amizades mais próximas. Dentro de
casa, onde tudo deveria começar, onde se deveria fazer
todo dia o aprendizado do belo, do generoso, do delicado,
do respeitoso, do agradável e do acolhedor, mal
passamos, correndo, tangidos pelas obrigações.
Tão fácil atualmente desculpar-se com a pressa: o
trânsito, o patrão, o banco, a conta, a hora extra... Tudo
isso é real, tudo isso acontece e nos enreda e nos paralisa.
Mas, por outro lado, se a gente parasse (mas parar
pra pensar pode ser tão ameaçador...) e fizesse um
pequeno cálculo, talvez metade ou boa parte desses
deveres aparecesse como supérfluo, frívolo, dispensável.
Uma hora a mais em casa não para se trancar no
quarto, mas para conviver. Não com obrigação, sermos
felizes com hora marcada e prazo pra terminar, mas
promover desde sempre a casa como o lugar do encontro,
não da passagem; a mesa como lugar do diálogo, não do
engolir quieto e apressado; o quarto como o lugar do
afeto, não do cansaço.
Pois se ainda não começamos a ser solidários dentro
de nós mesmos e dentro de nossa casa ou do nosso círculo
de amigos, como querer fazer campanhas, como
pretender desfraldar bandeiras, como desejar salvar o
mundo - se estamos perdidos no nosso cotidiano? Como
dizer a palavra certa se estamos mudos, como escutar se
estamos surdos, como abraçar se estamos congelados?
Para mim, a solidariedade precisa ser antes de tudo
o aprendizado da humanidade pessoal. Depois de sermos
gente, podemos - e devemos - sair dos muros e tentar
melhorar o mundo. Que anda tão, tão precisado.

A sequência correta de cima para baixo é:
A) V, V, F, F;
B) V, F, V, F;
C) V, F, F, V;
D) F, F, V, V.
QUESTÃO 02
Sobre aspectos
informações:

linguísticos

do

texto,

analise

as

“Mas, por outro lado, se a gente parasse (mas parar,
pra pensar pode ser tão ameaçador...)” o elemento
coesivo destacado pode ser substituído por, “todavia”
sem alterar o sentido da frase;
II. “...em que tantas vezes falta a delicadeza, a gentileza,
a compreensão”, as vírgulas são usadas para separar
termos de mesmo valor sintático;
III. As palavras “fácil”, “solidário” e “frívolo” são
acentuadas pela mesma regra gramatical;
IV. “Sobretudo, convém não aparecer.” O elemento
coesivo destacado pode ser substituído por
“principalmente”, mantendo a coerência textual.
I.

Estão corretas, apenas:
A) I e II;
B) I, II e III;
C) II e III;
D) I, II e IV.
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Leia o poema de Cecília Meireles para responder às questões 03 e 04:
Motivo
Eu canto porque o instante existe
e a minha vida está completa.
Não sou alegre nem sou triste:
sou poeta.
Irmão das coisas fugidias,
não sinto gozo nem tormento.
Atravesso noites e dias
no vento.
Se desmorono ou se edifico,
se permaneço ou me desfaço,
— não sei, não sei. Não sei se fico
ou passo.
Sei que canto. E a canção é tudo.
Tem sangue eterno a asa ritmada.
E um dia sei que estarei mudo:
— mais nada."

MEIRELES, Cecília. Antologia Poética. Rio de Janeiro: Editora Nova Fronteira, 2001.

QUESTÃO 03
Assinale a opção correta em relação ao texto:
A) O poema mostra, de forma bem pessimista, as incertezas em relação à vida e como não podemos abandonar o passado;
B) Além da função poética, há o predomínio da função emotiva;
C) “Fugidias” pode ser interpretado como perenes;
D) Há no poema o predomínio da função metalinguística.
QUESTÃO 04
“E um dia sei que estarei mudo”. A palavra destacada pertence à classe gramatical dos:
A) Adjetivos;
B) Substantivos;
C) Verbos;
D) Advérbios.
QUESTÃO 05
Assinale a opção em que a frase está de acordo com as regras da Gramática Normativa quanto à regência verbal:
A) Esqueceu dos velhos amigos;
B) O povo chamava-o maluco;
C) Prefiro mais uma vida agitada na cidade do que uma vida tranquila no campo;
D) Cheguei cedo na prova.

2 de 9

ENFERMEIRO OBSTETRA

PROCESSO SELETIVO HOSPITAL REGIONAL NORTE - HRN 2019/01

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
QUESTÃO 06
A Constituição vigente no Brasil foi promulgada em 1988 e garantiu uma série de direitos à população brasileira. No que
diz respeito à saúde analise as afirmativas e em seguida marque a opção correta:
I.

A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução
do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção,
proteção e recuperação;
II. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único,
organizado de acordo com as seguintes diretrizes: centralização, com direção única; atendimento integral, com
prioridade para as atividades de recuperação; participação da comunidade;
III. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada;
IV. Ao Sistema Único de Saúde compete, além de outras atribuições, ordenar a formação de recursos humanos na área de
saúde.
Estão corretas, apenas:
A) I e II;
B) I, III e IV;
C) I e III;
D) I e IV.
QUESTÃO 07
A respeito da Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) destinados a
cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos Municípios, Estados e Distrito Federal serão
rateados. Em relação ao rateio do FNS, marque a opção correta:
A) Pelo menos setenta e cinco por cento, aos Municípios, destinando-se o restante aos Estados;
B) Pelo menos setenta por cento, aos Estados, afetando-se o restante aos Municípios;
C) Pelo menos setenta por cento, aos Municípios, afetando-se o restante aos Estados;
D) Cinquenta por cento aos Municípios e cinquenta por cento aos Estados.
QUESTÃO 08
A Lei Nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde,
a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. Em relação às competências
previstas na referida Lei, assinale V para verdadeiro e F para falso:
( ) Constitui competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios a administração dos recursos
orçamentários e financeiros destinados, em cada ano, à saúde;
( ) Compete à direção municipal do SUS formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição;
( ) Ao Distrito Federal compete, somente, exercer as atribuições reservadas aos estados;
( ) À direção municipal do Sistema Único de Saúde (SUS) compete gerir laboratórios públicos de saúde e hemocentros.
A sequência correta, de cima para baixo, é:
A) V, F,
B) F, V,
C) V, F,
D) F, V,

F,
F,
F,
F,

V;
F;
F;
V.
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QUESTÃO 09
A Portaria Nº 399/GM de 22 de fevereiro de 2006, divulgou o Pacto pela Saúde indicando aspectos relevantes para a
consolidação do SUS e aprovando as diretrizes Operacionais do Referido Pacto. Nesse sentido, assinale a opção correta:
A) O Piso da Atenção Básica Variável passa a ser composto somente pelo financiamento da Estratégia de Saúde da Família
e Agentes Comunitários de Saúde;
B) O Limite Financeiro de Vigilância em Saúde será transferido em parcelas semestrais para cada um dos Estados, Municípios
e Distrito Federal;
C) O Ministério da Saúde repassará aos Estados, mensalmente, valores financeiros apurados em encontro de contas
trimestrais, de acordo com as informações encaminhadas pelos Estados, com base nas emissões das Autorizações para
Pagamento de Alto Custo (APAC);
D) As prioridades do pacto em defesa do SUS são: saúde do idoso, câncer de colo de útero e de mama, mortalidade infantil
e materna, doenças emergentes e endemias, com ênfase na dengue, hanseníase, tuberculose, malária e influenza;
promoção da saúde e atenção básica à saúde.
QUESTÃO 10
Sobre o financiamento do SUS, assinale a opção correta:
A) O repasse direto e automático de recursos para a cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos
Estados, está condicionado à existência de Fundo de Saúde e à apresentação de Plano de Saúde;
B) O Sistema Único de Saúde é financiado com recursos provenientes da União e Estado;
C) Gastos com saneamento básico e aposentadoria de servidores da saúde podem ser incluídos pelos Municípios como
despesas em saúde;
D) Na esfera federal, os recursos financeiros originários do orçamento da Seguridade Social, de outros orçamentos da União,
além de outras fontes, serão administrados pelo Ministério da Saúde através da Secretaria de Finanças Estratégicas.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 11
Com relação às cardiopatias e medicações de tratamento na gestação, assinale a opção correta:
A) O Captopril é a droga de escolha para ser usada em uma crise hipertensiva;
B) A Adenosina é uma droga segura para ser utilizada na gestação;
C) A Gestante com instabilidade hemodinâmica devido a arritmia não deve ser cardiovertida ou desfibrilada;
D) Na miocardiopatia periparto os sintomas devem se iniciar antes do terceiro mês de gestação.
QUESTÃO 12
Para uma gestante internada em um hospital particular o médico prescreveu 1500ml de soro fisiológico a 0,9% e 500ml
de soro glicosado à 5% para ser infundidos em 20 horas. O gotejamento em gotas/minuto será de _________.
Marque a opção que preenche corretamente a lacuna:
A) 21gts/min;
B) 31gts/min;
C) 33gts/min;
D) 37gts/min.
QUESTÃO 13
A escolha correta para a cobertura ideal no tratamento de feridas é de suma importância para a manutenção do meio
úmido, é essencial para facilitar o desbridamento autolítico quando necessário, migração células epiteliais, liberação de
fatores de crescimento, diminuição da dor, além de trocas sem traumas. Sobre os diversos tipos de curativos, assinale
verdadeiro (V) ou falso (F) nas afirmativas abaixo:
( ) Hidrocolóide: cobertura estéril, de poliuretano, semipermeável, sendo impermeável à líquidos e bactérias. Facilmente
adaptável a áreas de contorno do corpo. Adesivo acrílico hipoalergênico, permitindo aderência somente à pele íntegra
e não aderindo à superfície úmida, evitando o trauma durante a sua retirada;
( ) Filme transparente: curativo composto por partículas com capacidade de absorção (gelatina, pectina e
carboximetilcelulose) dispersas em água formando um gel semi-sólido;
( ) Carvão ativado: cobertura composta por um polissacarídeo derivado de algas marinhas, utilizado como curativo em
lesões abertas e altamente exsudativas, com alto poder de absorção;
( ) Ácido graxo essencial é uma cobertura originada de óleos vegetais poli-insaturados compostos fundamentalmente de
ácidos graxos essenciais: ácido linoleico, caprílico, cáprico, vitamina A, E e lecitina de soja;
( ) O Hidrogel atua no sentido de umedecer o tecido desvitalizado e auxiliar no desbridamento autolítico; a umidade
promove angiogênese. Indicado para feridas com necrose ou esfacelo.
A sequência correta, de cima para baixo, é:
A) F, F, F, V, V;
B) V, F, F, F, V;
C) F, F, V, V, F;
D) V, V, F, V, F.
QUESTÃO 14
Seja qual for a patologia que indique a internação do paciente, seu estado nutricional deverá ser mantido e, se deficiente,
recuperado. Esta é a regra básica em termos de terapia nutricional adulto e pediátrico. Sobre a Nutrição Enteral e Nutrição
Parenteral, marque a opção correta:
A) É sempre preferível a nutrição enteral (NE) à nutrição parenteral (NP), mesmo quando o tubo digestivo possa ser
utilizado;
B) A via parenteral é sempre mais fisiológica e segura;
C) A nutrição parenteral promove nutrição mais harmônica e em geral mais completa e evita, também, desequilíbrio
hidroeletrolítico e infecções;
D) Síndrome do intestino curto e diarreia grave crônica ou persistente são indicações de nutrição parenteral.
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QUESTÃO 15
De acordo com as boas práticas para o processamento de
produtos para saúde e para o funcionamento dos serviços
que realizam o processamento de produtos para a saúde
visando à segurança do paciente e dos profissionais
envolvidos, assinale a opção correta:

QUESTÃO 18
As Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) são
causadas por vírus, bactérias ou outros micro-organismos.
São transmitidas, principalmente, por meio do contato
sexual (oral, vaginal, anal) sem o uso de camisinha
masculina ou feminina, com uma pessoa que esteja
infectada. Acerca deste tema, assinale a opção correta:

A) Produtos para saúde utilizados na assistência
ventilatória e inaloterapia, só poderão ser submetidos à
desinfecção por métodos de imersão química líquida
com a utilização de saneantes a base de aldeídos;
B) Produtos para saúde classificados como semicríticos,
utilizados na assistência ventilatória, anestesia e
inaloterapia devem ser submetidos à limpeza e, no
mínimo, à desinfecção de nível intermediário, com
produtos saneantes em conformidade com a
normatização sanitária, ou por processo físico de
termodesinfecção, antes da utilização em outro
paciente;
C) Produtos para saúde classificados como semicríticos
devem ser submetidos ao processo de esterilização,
após a limpeza e demais etapas do processo;
D) Produtos para saúde classificados como críticos devem
ser submetidos, no mínimo, ao processo de desinfecção
de alto nível, após a limpeza.

A) O cancro mole é causado pela bactéria Klebsiella
granulomatis, sendo mais frequente nas regiões
tropicais;
B) A Doença Inflamatória Pélvica (DIP) é caracterizada por
feridas múltiplas e dolorosas de tamanho pequeno com
presença de pus, que aparecem com frequência nos
órgãos genitais (ex.: pênis, ânus e vulva);
C) A donovanose é uma IST crônica progressiva, causada
pela bactéria Haemophilus ducreyi;
D) O linfogranuloma venéreo (LGV) é uma infecção crônica
causada pela bactéria Chlamydia trachomatis, que
atinge os órgãos genitais e os gânglios da virilha.
QUESTÃO 19
A rubéola é uma doença exantemática aguda, de etiologia
viral, que apresenta alta contagiosidade e acomete
principalmente crianças. Sua importância epidemiológica
está relacionada ao risco de abortos, natimortos e
malformações congênitas, como cardiopatias, catarata e
surdez.

QUESTÃO 16
“A credeização, aplicação de nitrato de prata a 1% no olho
do recém-nascido, ou Método de Credé, atua na
prevenção de _______ causada por um micro-organismo
que pode ser transmitido da mãe para o bebê no canal do
parto, caso ela esteja infectada.”

A) A transmissão ocorre por meio de contato com
secreções nasofaríngeas de pessoas infectadas. O vírus
é disseminado por gotículas ou pelo contato direto com
pessoas infectadas;
B) O período de transmissibilidade é de aproximadamente
de 10 a 15 dias antes do início do exantema e até 12
dias após o exantema;
C) A doença se caracteriza-se por febre alta, acima de
38,5°C, exantema maculopapular generalizado, tosse,
coriza, conjuntivite e manchas de Koplik;
D) O vírus da rubéola pode ser identificado nas secreções
nasofaríngeas e sangue.

Assinale a opção que completa a lacuna corretamente:
A) Calázio;
B) Milium sebáceo;
C) Úlcera de córnea;
D) Oftalmia gonocócica.
QUESTÃO 17
Existem materiais biológicos sabidamente infectantes e
envolvidos na transmissão do HIV. Assim, a exposição a
esses materiais constitui situação na qual a Profilaxia PósExposição - PEP está ou não recomendada. De acordo com
o tema, marque a opção correta:
A) A PEP está indicada; esta deve ser iniciada o mais
precocemente possível, tendo como limite às 48 horas
subsequentes à exposição;
B) A exposição a vômito oferece risco de transmissão do
HIV;
C) A exposição ao líquor oferece risco de transmissão do
HIV;
D) A exposição ao líquido articular não oferece risco de
transmissão do HIV.
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QUESTÃO 20
O Brasil é um dos países que oferece o maior número de
vacinas à população. Atualmente, o PNI disponibiliza mais
de 300 milhões de doses anuais distribuídas entre 44
imunobiológicos,
incluindo
vacinas,
soros
e
imunoglobulinas. Sobre o calendário de vacinação das
gestantes, marque a opção correta:

QUESTÃO 22
De acordo com a assistência de enfermagem à gestante
no primeiro período do parto, marque a opção correta:
A) A duração do trabalho de parto ativo pode variar, nas
primíparas dura em média 12 horas e é pouco provável
que dure mais que 24 horas;
B) A duração do trabalho de parto ativo pode variar, nas
multíparas dura em média 8 horas e é pouco provável
que dure mais que 15 horas;
C) Para estar em trabalho de parto estabelecido é
necessário ≥ 2 cm de dilatação cervical;
D) A amniotomia precoce, associada ou não à ocitocina,
não deve ser realizada de rotina em mulheres em
trabalho de parto que estejam progredindo bem.

A) A vacina meningocócica C está indicada no 2º, 4º e 6º
mês de gestação;
B) A vacina da varicela não deve ser administrada em
gestantes;
C) Deve ser administrada apenas uma dose da vacina SRC
(Tríplice Viral) após o terceiro mês de gestação;
D) A vacina Dupla adulto (dT) e/ou Tríplice bacteriana
(dTpa) tipo adulto deve ser dada sempre no início da
gestação.

QUESTÃO 23
O atendimento ao recém-nascido consiste na assistência
por profissional capacitado, médico (preferencialmente
pediatra ou neonatologista) ou profissional de
enfermagem
(preferencialmente
enfermeiro
obstétrico/obstetriz ou neonatal), desde o período
imediatamente anterior ao parto, até que o RN seja
encaminhado ao Alojamento Conjunto com sua mãe, ou à
Unidade Neonatal, ou ainda, no caso de nascimento em
quarto de pré-parto, parto e puerpério (PPP) seja mantido
junto à sua mãe, sob supervisão da própria equipe
profissional responsável pelo PPP. Sobre os cuidados
imediatos com o recém-nascido, marque a opção
verdadeira:

QUESTÃO 21
A Síndrome Hipertensiva Gestacional é uma importante
complicação da gestação, estando entre as principais
causas de morbimortalidade materna e fetal em especial
em países em desenvolvimento. Acerca deste tema,
marque a opção correta.
A) A pré-eclâmpsia caracteriza-se pela presença de
convulsões tônicoclônicas generalizadas ou coma em
mulher com qualquer quadro hipertensivo, não
causadas por epilepsia ou qualquer outra doença
convulsiva. Pode ocorrer na gravidez, no parto e no
puerpério imediato;
B) Hipertensão crônica: hipertensão que ocorre após 20
semanas de gestação (ou antes, em casos de doença
trofoblástica
gestacional
ou
hidropsia
fetal)
acompanhada de proteinúria, com desaparecimento até
12 semanas pós-parto;
C) Pré-eclâmpsia sobreposta à hipertensão crônica: é o
surgimento de pré-eclâmpsia em mulheres com
hipertensão crônica ou doença renal. Nessas gestantes,
essa condição agrava-se e a proteinúria surge ou piora
após a 20ª semana de gravidez. Pode surgir
trombocitopenia e ocorrer aumento nas enzimas
hepáticas.
D) Hipertensão gestacional (sem proteinúria): observada
antes da gravidez, ou antes de 20 semanas de
gestação, ou diagnosticada pela primeira vez durante a
gravidez e não se resolve até 12 semanas após o parto.

A) Realizar o índice de Apgar ao primeiro e décimo minutos
de vida, rotineiramente.;
B) Não se recomenda a aspiração orofaringeana e nem
nasofaringeana sistemática do recém-nascido saudável;
C) Recomenda-se realizar a passagem sistemática de
sonda nasogástrica e retal para descartar atresias no
recém-nascido saudável;
D) O tempo de administração da profilaxia da oftalmia
neonatal pode ser ampliado em até 8 horas após o
nascimento.
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QUESTÃO 24
É importante reconhecer que o período imediatamente
após o nascimento é um momento delicado, quando a
mulher e seus familiares vão finalmente conhecer a
criança. Vale ressaltar a importância de que a assistência
e qualquer intervenção que for realizada levem em
consideração esse momento, no sentido de minimizar a
separação entre mãe e filho. Sobre a assistência no
terceiro período do parto, assinale a opção correta:

QUESTÃO 26
Nos últimos anos vêm crescendo o aumento da sobrevida
dos recém-nascidos (RNs). Juntamente com isso, outros
problemas começaram a surgir, entre eles o aumento das
taxas de infecção hospitalar (IH), principalmente, as
bacterianas, que passaram a ser um dos fatores limitantes
na sobrevida desses RNs. De acordo com as IHs em RNs,
marque a opção correta:
A) Quanto maior for o peso ao nascer, maior é o risco de
IH;
B) As infecções precoces geralmente são decorrentes da
contaminação do RN por bactérias do canal de parto,
ou secundárias a bacteremias maternas;
C) Antes de nascer existe o risco de IH por contato direto,
contato indireto, fluidos contaminados e vias
respiratórias;
D) Mesmo após o nascimento o RN pode ser colonizado
ou infectado intraútero por intermédio da placenta ou
por via ascendente.

A) O terceiro período do parto é o momento desde o
nascimento da criança até a saída da mulher do centro
obstétrico;
B) Considerar terceiro período prolongado somente após
decorridos 1 hora e 30 minutos;
C) Deve-se realizar remoção placentária manual ou
cirúrgica sem analgesia;
D) Em caso de retenção placentária providenciar um
acesso venoso calibroso.
QUESTÃO 25
O alojamento conjunto tem sido valorizado e
recomendado no mundo inteiro, pelas inúmeras vantagens
que oferece para a mãe, para a criança, para a família e
para a própria instituição. Sobre as vantagens e
desvantagens do alojamento conjunto assinale verdadeiro
(V) ou falso (F) nas afirmativas abaixo:

QUESTÃO 27
Amamentar é muito mais do que alimentar. Além de nutrir,
a amamentação promove o vínculo afetivo entre mãe e
filho e tem repercussões na habilidade da criança de se
defender de infecções, em sua fisiologia e em seu
desenvolvimento cognitivo e emocional, e também na
saúde física e psíquica da mãe. Sobre o aleitamento
materno assinale a opção correta:

( ) Promoção do aleitamento materno. Vários estudos
demonstram o efeito benéfico do alojamento conjunto
na prática da amamentação: descida do leite mais
rápida, melhor atitude em relação ao aleitamento
materno e tempo mais prolongado de amamentação;
( ) Recomenda-se, sempre que possível e desejável, que
o binômio mãe-filho permaneça no alojamento
conjunto por, no máximo, 48 horas;
( ) Aumento do risco de infecção hospitalar. Há vários
relatos de aumento das taxas de infecção neonatal
após a implantação do alojamento conjunto em
maternidades.
( ) Gera influência negativa para as mães, em especial as
primigestas, pois acabam aprendendo técnicas
erradas com outras mães;
( ) Maior envolvimento dos pais e/ou de outras pessoas
significativas no futuro cuidado com a criança.

A) A exposição a pequenas doses de leite de vaca nos
primeiros dias de vida parece diminuir o risco de alergia
ao leite de vaca;
B) A produção de leite logo após o nascimento da criança
é controlada principalmente por hormônios e a
apojadura (“descida do leite”), que costuma ocorrer
após o quinto dia pós-parto, ocorre mesmo se a criança
não sugar o seio;
C) Alguns dos fatores de proteção do leite materno são
totalmente ou parcialmente destruídos pelo calor,
porém, o leite humano pasteurizado tem o mesmo valor
biológico que o leite cru;
D) Grande parte do leite de uma mamada é produzida
enquanto a criança mama, sob o estímulo da prolactina.

A sequência correta, de cima para baixo, é:
A) V, F, F, F, V;
B) V, F, V, F, V;
C) F, V, F, V, F;
D) F, F, F, F, F.
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QUESTÃO 28
Algumas intercorrências podem surgir durante o
aleitamento materno (AM). Se não forem prontamente
identificados e tratados, podem ser importantes fontes de
ansiedade e sofrimento, podendo levar a uma interrupção
definitiva da amamentação. Sobre as dificuldades do
aleitamento materno, assinale a opção correta:

QUESTÃO 30
As cardiopatias congênitas ocorrem em nove de cada
1.000 nascidos vivos. Os recém-nascidos portadores de
cardiopatias congênitas representam um grupo de alto
risco pelas elevadas mortalidade e morbidade. Devido à
gravidade de grande parte das cardiopatias no período
neonatal, essa condição necessita ser diagnosticada e
tratada imediatamente, evitando-se a deterioração
hemodinâmica do bebê e lesões de outros órgãos,
principalmente do sistema nervoso central. Sobre as
cardiopatias congênitas assinale a alternativa correta:

A) É bastante raro RNs, aparentemente normais, não
sugarem ou apresentarem sucção débil, ineficaz, logo
após o nascimento;
B) Medicamentos anestésicos administrados à mãe
durante o trabalho de parto não interferem no início da
amamentação;
C) No trauma mamilar, pode ser indicado o uso de
analgésicos sistêmicos por via oral;
D) O tratamento “seco” das fissuras (banho de luz, banho
de sol, secador de cabelo) tem sido bem recomendado
pois, apesar de desidratar as camadas internas da
epiderme (expostas pela lesão), ajuda na cicatrização.

A) As cardiopatias só são manifestadas após o nascimento
da criança;
B) As cardiopatias congênitas no RN apresentam-se
sempre com o conjunto dos seguintes fatores: cianose,
baixo débito sistêmico e taquipneia e sopro cardíaco;
C) As cardiopatias congênitas que se apresentam com
cianose geralmente são aquelas em que o fluxo
pulmonar é dependente do canal arterial;
D) No período neonatal, a maioria das cardiopatias
congênitas graves, já apresenta sopros cardíacos
significativos.

QUESTÃO 29
As hemorragias na segunda metade da gestação são uma
das principais causas de internação de gestantes no
período anteparto, contribuindo com o aumento da
morbimortalidade materna e perinatal. Entre as causas
obstétricas, as mais importantes são o descolamento
prematuro de placenta e a placenta prévia, que
correspondem a até 50% dos diagnósticos. Também não
podem ser esquecidas a rotura uterina e a rotura da vasa
prévia. Sobre essas hemorragias da gestação assinale a
opção correta:
A) A placenta prévia é definida como a separação da
placenta da parede uterina antes do parto. Essa
separação pode ser parcial ou total e é classificada em
três graus;
B) A vasa prévia é definida como sangramento dos vasos
sanguíneos fetais que atravessam as membranas
amnióticas passando pelo orifício interno do colo. Está
associada à inserção anormal dos vasos fetais dentro
das membranas;
C) O descolamento prematuro de placenta é definido como
a placenta que se implanta total ou parcialmente no
segmento inferior do útero, podendo ser classificada de
três formas diferentes;
D) A rotura uterina não é uma complicação considerada
grave, podendo ser completa ou incompleta.
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